STJÄRNAN I DITT BADRUM
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STJÄRNAN I DITT BADRUM
Alla önskar det bästa för sitt badrum. Det är god smak att välja
skönhet. Det är smart att välja överlägsen hållbarhet. Det är modigt
att välja båda. Och nu är det möjligt - tack vare vår nya badrumsserie
STELLA.
STELLA representerar det allra bästa som finsk design och kvalitet
kan erbjuda. Modern och smart formgivning i kombination med
emaljerat stål.
STELLA står också för valfrihet. Badrumsserien finns med tre olika
rektangulära bassängformer samt i mängder av olika bredd- och
djupmått, med 5 cm intervall. Du kan välja STELLA med eller utan
handtag. Och du kan välja mellan fyra olika färger till samma pris.
STELLA är vår mest lysande stjärna, med en skönhet som består och
som tål att nyttjas i flera decennier.
Låt oss tillsammans göra STELLA till stjärnan i ditt badrum.
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STELLA 2018 | TVÄTTSTÄLL
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STELLA 2018 | STORLEKSGUIDE
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STELLA 2018 | UNDERDELAR
OPTIMAL TILL SMÅ RUM
STELLA S -är optimerat formgiven som
problemlösare i minde badrum. Bassängen
har rejäl storlek med tilltagen djup och är
ett ypperligt val för den som uppskattar
bra tvättegenskaper men ändå med god
avställningsyta. Tack vare ett effektivt,
platsbesparande vattenlås kan lådorna nyttjas
till fullo för maximal förvaring.

S

Djup 32 och 35 cm
Bredder 42,5-67,5 cm
Höjd 64 cm

FÖR FLERA RUM OCH BEHOV
STELLA M - har anpassats för det svenska
badrummets behov. Det finns gott om
avställningsyta både på sidorna och bakom
bassängen. Ordning och reda erbjuds i
de rejäla lådorna med antislipmatta som
standard samt med praktiska lådavdelare som
tillval.

M

Djup 40-50 cm
Bredder 57,5-102,5 cm
Höjd 64 cm

MAFFIG OCH SMART
STELLA L -väljer den som har ett större
badrum och som letar efter en större möbel
med stor och maffig bassäng. Inte heller här
har vi prutat på funktionaliteten och erbjuder
gott om avställningsyta även för den större
familjens behov.
Djup 45 och 50 cm
Bredder 92,5-122,5 cm
Höjd 64 cm
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STELLA 2018 | FÄRGER OCH HANDTAG

01 - Lackad vit

GA1 – Högblank vit (tillval)

E2 – Ljus ek

B2 – Svart trä

HANDTAGSALTERNATIV

11 – Lackad Grafitgrå

INGÅR I LEVERANSEN
• Emaljerat tvättställ med kärna av stål

STELLA – krom
LUNGO – B svart

• PopUp-bottenventil samt komplett
platsbesparande vattenlås
• Impregnerade, fuktskyddade stommar
samt lådor med självdämpande
glidskenor och 3D-justering

STELLA – rst look

LUNGO – 01 vit
SAGA – krom

• Fritt val bland fyra standardfärger
• Grafitgrå antislipmatta
• Fritt val bland standardhandtag *

SAGA – rst look

LUNGO – MCR borstad aluminium
* Push to Open utan handtag = tillval

STELLA 2018 | DETALJER

Emaljerade tvättställ med
kärna av stål som behåller
glansen år efter år

Hygiensk upphöjd
bakkant

STELLA-tvättstället är
formgivet för att skydda
stommen mot vattenstänk
och fukt

TEMAL’s kompletta
vattenlås ingår i priset
och ger maximal
förvaringsyta i de
stora lådorna

Välj bland flera
handtagsalternativ

Alla lådor har softclose och
kan även beställas med
push to open som tillval

I lådorna finns en stabil antislipmatta
av hög kvalitet.

Som tillval erbjuds praktisk eluttag i
låda för t.ex. rakapparat eller hårtork.

Komplettera lådorna med praktiska
och flexibla lådavdelare.

En stjärna har tänts
För oss kan inte ledstjärnan i livet vara att följa flocken.
Var och en måste hitta och följa sin egen väg.
Vi vet vart vi är på väg. Det handlar om att förädla materialet
optimalt. Det handlar om den emaljerade ytans hållbara
skönhet och funktionalitet. Och det handlar om en stålkärna
som bearbetats till perfektion.
Där ligger hemligheten bakom ett vackert och hållbart badrum
med möbler som bibehåller sin skönhet, år efter år.
Vårt nya STELLA-sortiment svarar på denna utmaning. Det
bästa inom ny formgivning och produktionskunnande har
gjorts ännu bättre.
Med större avställningsytor. Större rektangulära bassänger.
Och naturligtvis med möjlighet att måttanpassa möbelns
storlek i 5 cm intervaller, enligt måttbehoven i just ditt badurm.
Varje hem behöver sin unika stjärna.
Nya Stella. Från Temal.

TEMAL OY | Sveavägen 139 | 113 46 Stockholm | SVERIGE
Tel. 08 677 00 20 | info@temal.se
www.temal.se
Stella-serien finns tillgänglig hos Temals återförsäljare fr.o.m. mars 2018.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar med anledning av den kontinuerliga produktutvecklingen och förändringar i materialtillgången.
Vi ansvarar inte för tryckfel. Produktfärgerna i katalogerna kan av trycktekniska orsaker avvika från de faktiska färgerna.

